
VANNI KASUTUSJUHEND

1. Ohutusalane informatsioon
• Õnnetuste vältimiseks lubage lastel vanni kasutada ainult täiskasvanu järelvalve all.
• Liikumishäiretega inimesed peavad vanni kasutama eriti ettevaatlikult.
• Enne vanni kasutamist on vajalik kontrollida vannivee temperatuuri. Vanni kasutamiseks sobib kuni 40°C
veetemperatuur. Vanni materjale võib kahjustada vanni kallatav üle 60°C temperatuuriga vesi. 
• Vanni ei tohi kasutada joobeseisundis.
• Vanni minnes või vannist tulles peab traumade vältimiseks olema ettevaatlik.
• Vannis viibimise ajal ei ole lubatud kasutada väliseid elektriseadmeid. Vanni läheduses asuvad elektrivõrgus
olevad seadmed peavad olema kinnitatud nii, et need ei saaks maha kukkuda. 
• Raseduse (või võimaliku raseduse) korral tuleb enne vanni kasutamist nõu pidada arstiga.
• Haigusseisundis võib vanni kasutada vaid eelnevalt arstiga nõu pidades.
• Kõik vanni avaused peavad olema vabad ja puhtad.

2. Paigaldus ja kasutustingimused
• Vann on ette nähtud eratarbijatele s.t. eramute ja korterite vannitubadesse paigaldamiseks, keskonna
temperatuur peab 
jääma vahemikku +15°C…+40°C suhtelise õhuniiskusega kuni 85 %. 
• Vanni paigaldamine ja hooldamine on ette nähtud tootja poolt volitatud isikute või erialaspetsialistide poolt.
• Vann, on koostatud tüübikatsetused läbinud materjalide ja sõlmede baasil.
• Vanni ladustamisel ja transpordil lähtuda pakendile märgitud pakendi käitlemise markeeringust, transport
kinnises tavasõiduvahendis üksteise kõrval. Ladustamisruumi temperatuur ei tohi olla alla +0°C ja mitte üle 
+60°C, suhtelisel niiskusel kuni 95%. 
PS! Paigaldamise ajal tuleb rakendada kõiki asjaomaste ametkondade ettekirjutusi ja instruktsiooni 
nõudeid. Enne vanni paigaldamist ja kasutamist lugege käesolev instruktsioon hoolikalt läbi. Tootja 
keeldub mistahes vastutusest, kui õnnetus või kahju tuleneb hoolimatusest või esitatud nõuete mitte 
täitmisest. Tootja keeldub kogu vastutusest ka nende kahjude korral, mis tulenevad vanni 
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3. Vanni kasutamine
Ava või sulge põhjklapp vanni ülevalt servast kroomitud ülevooluklapist Kui klapp põhjas on 
suletud, siis vesi ei voola vannist ära. Kui klapp põhjas on avatud, siis vesi voolab vannist ära. 

4. Vanni hooldamine
Vanni puhastamisel soovitame kasutada pehmet lappi, vajadusel samuti vedelaid pesuvahendeid. Vanni 
puhastamiseks ei sobi pesupulber, abrasiivsed puhastusvahendid, karedad materjalid, happelised 
puhastusvedelikud ja lahustid. Ükskõik milliseid remonditöid tohivad teostada vaid atesteeritud erialaspetsialistid. 
MÄRKUS VANNI TÜHJENEMISE KOHTA 
Tingituna vee pindpinevusest võib tekkida olukord kus vanni põhi jääb märjaks. Plekkide vältimiseks on soovitav 
vann iga kord peale kasutamise ära kuivatada. 
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